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Školení rozhodčích III. a II. třídy 
2022 

 Informace a přihlášení: 
o Roman Biskup (roman.biskup@email.cz, 777 12 64 54) 

 Účastnický poplatek: 200 Kč 

 Kdy: 
o 12. 3. 2022 v čase 9.00 hod. – 16.30 hod. / cca 19.00 hod. 
o 13. 3. 2022 v čase 9.00 hod. – 18.00 hod. 
o 3. 4. 2022 v čase 8.00 hod. – 16.00 hod 

 Kde: 
o 12. a 13. 3.: Na Sádkách 305/2a, 370 05 České Budějovice 2 (https://mapy.cz/s/hunogelune) 
o 3. 4.: Třebízského 1044/1 370 06 České Budějovice (https://mapy.cz/s/bekokoduvu) 

 Obecné: 
o V této Covidové době se povinnosti pro setkávání neustále mění. Pokud si nebude jistí, 

zda je splňujete, kontaktujte pořadatele školení – kontakty viz výše. 
o Při prezenci bude zaevidováno i splnění aktuálně platných podmínek pro účast na 

sportovní / vzdělávací akci. 
o Školení bude probíhat pouze prezenčně. 

 Před školením: 
o Stáhnout a vytisknout/tablet Pravidla volejbalu a Soutěžní řád (viz materiály). 
o Minimálně prolistovat pravidla, optimálně je přečíst  . 

 Materiály: 
o Pravidla volejbalu (2021–2024): 

https://www.cvf.cz/dokumenty/download/05_Pravidla/5-02_Volejbal/Pravidla%20volejbalu%202021-2024.pdf 
o Soutěžní řád: 

https://www.cvf.cz/dokumenty/download/01_Sb%C3%ADrka%20sm%C4%9Brnic%20%C4%8CVS/04-
11%20Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20volejbalu.pdf 

o Stránky ČVS: 
https://www.cvf.cz/ 

o Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS: 
https://www.cvf.cz/dokumenty/download/01_Sb%C3%ADrka%20sm%C4%9Brnic%20%C4%8CVS/08-
11%20Prov%C3%A1d%C4%9Bc%C3%AD%20p%C5%99edpis%20ke%20%C5%A1kolen%C3%AD%20rozhod%C4%
8D%C3%ADch%20a%20%C5%A1kolitel%C5%AF%20v%20%C4%8CVS.pdf 
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 Harmonogram školeni (jednotlivé bloky budou rozděleny přestávkami) 
o 12. 3. 2022 

 09.00 – 12.00: Úvod; Oficiální pravidla volejbalu (výklad jednotlivých pravidel) 
 12.30 – 16.30: Oficiální pravidla volejbalu (výklad jednotlivých pravidel, 

signalizace); Soutěžní řád volejbalu (výklad jednotlivých článků, zkrácený zápis 
o utkání); Psychologie rozhodčího 

 Přesun na komentované utkání Č. Budějovice – Zlín v 18.00 hod. –doporučujeme 
zejména uchazečům o II. třídu (https://www.cvf.cz/souteze/utkani/?utkani=676010). 
>> zaměříme se na práci a signalizaci druhého rozhodčího a vedení zápasu sborem 
rozhodčích. 

o 13. 3. 2022 
 09.00 – 12.00: Stanovy a předpisy ČVS; Práva a povinnosti rozhodčích; Oficiální 

pravidla volejbalu (co je třeba zopakovat + chování účastníků, sbor rozhodčích) 
 13.00 – 18.00: Administrativa rozhodčího; Zdravověda; Soutěžní řád volejbalu 

(zkrácený zápis o utkán + mezinárodní zápis o utkání (ČVS)); Další (VIS, organizace 
soutěží v kraji, co nevešlo do panelových diskusí k jednotlivým tématům); 
Zakončení teoretické části školení 

o 3. 4. 2022: 
 dle harmonogramu turnaje CB-ZKY: Test a ústní zkouška; Praktické výstupy 

rozhodčího 


